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Τροπολογία 1
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη 
ενός ζωντανού και δυναμικού τομέα 
κλωστοϋφαντουργίας έχει στρατηγική 
σημασία για τις αξιακές αλυσίδες και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 β (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρά 
παράδοση και πείρα των ευρωπαϊκών 
κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών έχει 
ανεκτίμητη αξία για την ευρωπαϊκή 
ιστορική κληρονομιά και την τεχνολογική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 3
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 γ (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της παραγωγής, της έρευνας και της 
ενεργού ανάπτυξης επιχειρηματικών 
μοντέλων και πρακτικών που είναι όλο 
και περισσότερο συμβατά με τις 
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες·

Or. en

Τροπολογία 4
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
παγκόσμια παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν 
διπλασιάστηκε σε 15 χρόνια, λόγω της 
ανάπτυξης της γρήγορης μόδας στη 
βιομηχανία ειδών ένδυσης, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 81% της 
κατανάλωσης κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
συμμετέχουν στην πορεία μετάβασης να 
ανακρούσουν επειγόντως πρύμναν και να 
θέσουν τέλος σε αυτή την τάση, μεταξύ 
άλλων μέσω δεσμευτικών στόχων της ΕΕ 
για το 2030, να εισαγάγουν απαιτήσεις για 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο, να μειώσουν 
σημαντικά το αποτύπωμα υλικών και 
κατανάλωσης της ΕΕ του 
οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και να τα εντάξουν εντός των 
ορίων του πλανήτη το αργότερο έως το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 5
Marina Mesure
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εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. θεωρεί ότι, για να αξιοποιηθούν τα 
οφέλη της στρατηγικής για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πρέπει 
κατ' αρχήν να περιοριστεί δραστικά η 
ποσότητα των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι τυχόν 
περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν 
από την κυκλικότητα ή την καθαρότερη 
παραγωγή θα μπορούσαν να ακυρωθούν 
εάν το μοντέλο παραγωγής και 
κατανάλωσης, γνωστό ως γρήγορη μόδα, 
συνεχίσει να εξάγει φυσικούς πόρους με 
τους τρέχοντες ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 6
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 a. σημειώνει με λύπη την 
αποβιομηχάνιση και την επακόλουθη 
απώλεια τεχνογνωσίας στην Ευρώπη 
λόγω δεκαετιών νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών μετεγκατάστασης, οι οποίες 
στηρίζουν ένα καταστροφικό μοντέλο για 
τον πλανήτη και τους ανθρώπους, την 
«γρήγορη μόδα»·

Or. en

Τροπολογία 7
Marina Mesure
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εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1 Β. υπογραμμίζει ότι τα μοντέλα 
γρήγορης μόδας ενθαρρύνουν τη μαζική 
κατανάλωση ρούχων χαμηλής ποιότητας, 
συχνά μη ανακυκλώσιμων, και εις βάρος 
των κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 8
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1 γ. θεωρεί ότι το οικολογικό σήμα θα 
πρέπει πάντα να είναι το πρότυπο για τις 
υψηλότερες επιδόσεις και να αποτελεί 
σημείο αναφοράς για άλλα σήματα· καλεί 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει την 
αναθεώρηση της οδηγίας για το 
οικολογικό σήμα και της νομοθεσίας για 
την επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ως 
ευκαιρία για τη δραστική μείωση του 
αριθμού των πράσινων σημάτων και την 
εναρμόνιση των κριτηρίων τους· 
σημειώνει, για παράδειγμα, ότι το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος 
(PEF), πρωτοβουλία υπό την 
καθοδήγηση του κλάδου, δεν επαρκεί, 
καθώς δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
σχετικά με τα μικροπλαστικά ούτε τις 
κοινωνικές πτυχές·

Or. en
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Τροπολογία 9
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1 δ. σημειώνει ότι το 77% των πολιτών 
της ΕΕ προτιμούν να επισκευάζουν τα 
προϊόντα τους αντί να αγοράζουν νέα, 
ενώ τουλάχιστον το 60% είναι πρόθυμοι 
να αγοράσουν μεταχειρισμένα είδη κάθε 
είδους1a·
_________________
1a Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (αριθ. 
388,2014) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
https://europa.eu/eurobarometer/api/flash
/fl_388_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 10
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της 
ΕΕ αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό 
από την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου 
οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι 
λιγότερο αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική της ΕΕ για 
βιώσιμα και κυκλικά 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν 
αναγνωρίζει την αξία του εργατικού 
δυναμικού του κλάδου, ιδίως τον ρόλο 
των γυναικών εργαζομένων· υπενθυμίζει 
ότι πάνω από το 99% του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
εργαζόμενοι της ΕΕ στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας αντιμετωπίζουν 
έντονο κοινωνικό ντάμπινγκ από τρίτες 
χώρες, κυρίως την Ασία, μεταξύ άλλων 
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από πολλές κλωστοϋφαντουργικές 
εταιρείες της ΕΕ που αναθέτουν την 
παραγωγή τους σε τρίτες χώρες όπου οι 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί 
κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί ή 
ανύπαρκτοι· καλεί τις εθνικές αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
εποπτεία της αγοράς και τους 
τελωνειακούς ελέγχους, ιδίως όσον αφορά 
τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης 
και τις παραβιάσεις του κανονισμού 
REACH μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών, όπως το Shein, 
προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
δέοντες ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες· συνιστά στην 
Επιτροπή να θεσπίσει αποτρεπτικές 
κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τις 
επικείμενες απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, οι οποίες καθορίζονται μέσω 
του κανονισμού για τον οικολογικό 
σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα· 
σημειώνει ότι αρκετές έρευνες ανέφεραν 
ότι έως και το 15%1a των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται στην ΕΕ δεν συμμορφώνονται 
με τον κανονισμό REACH·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ, «Data on the EU Textile 
Ecosystem and its Competitiveness: final 
report» (Δεδομένα σχετικά με το 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων της ΕΕ και την 
ανταγωνιστικότητά του: τελική έκθεση).

1a 
https://www.greenpeace.de/publikationen/
S04261_Konsumwende_StudieEN_Mehr
%20Schein_v9.pdf

Or. en

Τροπολογία 11
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Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία1, και κυρίως την Κίνα, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί και τα 
εργασιακά πρότυπα είναι λιγότερο 
αυστηρά ή ανύπαρκτα· οι συνήθως 
χαμηλές τιμές των αγαθών αυτών 
επηρεάζουν συχνά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
παραγωγών, ενώ η χαμηλή ποιότητά τους 
μπορεί να είναι επιζήμια για τους 
καταναλωτές· ζητά επομένως καλύτερους 
ελέγχους από τα τελωνεία και από τις 
εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, 
ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή 
παραποιημένων, μη ασφαλών και μη 
συμμορφούμενων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων. Η καλύτερη εποπτεία της 
αγοράς δεν εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο 
και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές 
πρακτικές·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

Or. en
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Τροπολογία 12
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι· ενθαρρύνει την 
προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου 
παραγωγής που ενισχύει τη στρατηγική 
αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε 
αντίθεση με τη γρήγορη μόδα, δεδομένου 
ότι συνδυάζει δημιουργικές ικανότητες 
και μεθόδους παραγωγής βασισμένες 
στην ποιότητα των διαδικασιών, των 
υλικών και των λεπτομερειών, και καλεί 
στο πλαίσιο αυτό την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει με ταχείς 
ρυθμούς·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

Or. en

Τροπολογία 13
Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που χρειάζεται να 
συμβάλουν δίκαια στους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας, όπως η κλιματική 
ουδετερότητα της Ένωσης, η μηδενική 
ρύπανση για μη τοξικό περιβάλλον έως το 
2050 ή η αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας έως το 2030· 
υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

Or. en

Τροπολογία 14
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 



PE740.728v01-00 12/101 AM\1270519EL.docx

EL

αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι· στο πλαίσιο αυτό, 
τονίζει την ανάγκη για ένα ισχυρότερο και 
καλύτερα συντονισμένο σύστημα 
εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την 
ΕΕ, καθώς και για την εκτελεστότητα εκ 
σχεδιασμού στη νομοθεσία της ΕΕ·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

Or. en

Τροπολογία 15
Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Angelo Ciocca, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99% 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τους τελωνειακούς 
ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
τα εισαγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις που επιβάλλονται στις 
εταιρείες της ΕΕ·
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_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ, «Data on the EU Textile Ecosystem 
and its Competitiveness: final report» 
(Δεδομένα σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

1 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ, «Data on the EU Textile Ecosystem 
and its Competitiveness: final report» 
(Δεδομένα σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊ·οντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
έκθεση).

Or. it

Τροπολογία 16
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι λιγότερο 
αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που γενικά έχουν 
χαμηλά περιθώρια κέρδους και 
επισημαίνει ότι το 38% της 
προστιθέμενης αξίας του τομέα του 
κύκλου εργασιών προέρχεται από το 
εξωτερικό της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι 
εταιρείες κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων της ΕΕ αντιμετωπίζουν έντονο 
ανταγωνισμό από την Ασία, και κυρίως 
την Κίνα1, όπου οι περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί ή 
ανύπαρκτοι·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, «Data on 
the EU Textile Ecosystem and its 
Competitiveness: final report» (Δεδομένα 
σχετικά με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
και την ανταγωνιστικότητά του: τελική 
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έκθεση). έκθεση).

Or. en

Τροπολογία 17
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της 
ΕΕ αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό 
από την Ασία, και κυρίως την Κίνα1, όπου 
οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι 
λιγότερο αυστηροί ή ανύπαρκτοι·

1. υπενθυμίζει ότι πάνω από το 99 % 
του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο 
από το 25% των ηγετικών θέσεων σε 
κορυφαίες εταιρείες μόδας, και μόνο το 
14% των μεγάλων εμπορικών σημάτων 
διοικούνται από γυναίκες στελέχη, ενώ 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% του 
συνόλου των εργαζομένων στον 
κλωστοϋφαντουργικό κλάδο·

_________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ, «Data on the EU Textile 
Ecosystem and its Competitiveness: final 
report» (Δεδομένα σχετικά με το 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων της ΕΕ και την 
ανταγωνιστικότητά του: τελική έκθεση).

Or. en

Τροπολογία 18
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι 
μακρόβια, επαναχρησιμοποιήσιμα και 
ανακυκλώσιμα και απαλλαγμένα από 
επικίνδυνες ουσίες· τονίζει τη σημασία 
της στήριξης της βιομηχανίας μόδας της 
ΕΕ για τη μετάβαση από τη 
γρήγορη μόδα σε πιο βιώσιμη 
κλωστοϋφαντουργική παραγωγή που 
συνδυάζει δημιουργική ικανότητα και 
συστήματα παραγωγής βασιζόμένα στην 
ποιότητα των διαδικασιών, των υλικών 
και των λεπτομερειών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, κατά τον σχεδιασμό των 
πολιτικών, να λαμβάνονται υπόψη οι 
πολλές διαφορές εντός της 
κλωστοϋφαντουργίας, όπου αρκετοί 
τομείς αναπτύσσουν ήδη προϊόντα που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να 
είναι ανθεκτικά και επισκευάσιμα·

Or. en

Τροπολογία 19
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. ζητά την αναθεώρηση των 
κριτηρίων απονομής του οικολογικού 
σήματος προκειμένου να συνδεθεί το 
σήμα αυτό με προϊόντα για τα οποία 
έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις 
οικονομικά σημαντικές διαδικασίες 
σύμφωνα με σαφή κριτήρια 
βιωσιμότητας που καθορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
οργανωθεί και να ασκηθεί καλύτερη και 
εναρμονισμένη εποπτεία της εσωτερικής 
αγοράς, με ειδικούς τελωνειακούς 
ελέγχους για την πρόληψη της εισαγωγής 
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παραποιημένων και/ή μη ασφαλών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χωρίς 
τις απαιτήσεις που απαιτούνται ρητά από 
όσους παράγουν και δραστηριοποιούνται 
εντός της ΕΕ, προκειμένου να 
προστατευθούν οι καταναλωτές και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 20
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για την 
εταιρική δέουσα επιμέλεια είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού· ζητά ο κανονισμός για τον 
οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα 
προϊόντα (ESPR) να συμπεριλάβει στο 
πεδίο εφαρμογής του τις πτυχές της 
δέουσας επιμέλειας· ζητά, ο κανονισμός 
ESPR να διασφαλίσει ότι ένας 
εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για τα 
προϊόντα που παράγονται σε τρίτες χώρες 
και τα οποία διαθέτει στην αγορά της ΕΕ 
και ότι οι διαδικτυακές αγορές δεν είναι 
σε θέση να παρακάμψουν τους κανόνες 
και τις απαιτήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Angelo Ciocca, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
ανάκτησης υλικών και, για τον σκοπό 
αυτό, τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν μη τεχνικές παράμετροι 
στα κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων 
του τελικού προϊόντος, προκειμένου να 
αποφευχθεί η ανισότητα στην αξιολόγηση 
μεταξύ των προϊόντων που παράγονται με 
ανακυκλωμένα στοιχεία και εκείνων που 
προέρχονται από νέα υλικά·

Or. it

Τροπολογία 22
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. τονίζει τη σημασία του 
οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων για την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη· 
υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός 
κλωστοϋφαντουργικός τομέας από το 
2022 είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 147 
δισεκατομμυρίων ευρώ, με 58 
δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές και 
106 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές, 
και απασχολεί 1,3 εκατομμύρια 
Ευρωπαίους πολίτες1a·
_________________
1a https://euratex.eu/wp-
content/uploads/EURATEX_FactsKey_Fi
gures_2022rev-1.pdf

Or. en

Τροπολογία 23
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να θέσει τέρμα στις μη βιώσιμες 
πρακτικές γρήγορης μόδας και να 
προωθήσει καλύτερα μοντέλα 
κατανάλωσης και παραγωγής που 
ενισχύουν τη στρατηγική αξία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, προωθούν τη 
βιωσιμότητα και ενισχύουν τη 
δημιουργικότητα με βάση την ποιότητα·

Or. en

Τροπολογία 24
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. 1α. ενθαρρύνει τη χρήση 
ανακυκλωμένων πρώτων υλών και 
υποστηρίζει τη μετατροπή του κόστους 
διάθεσης των αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργίας σε προστιθέμενη 
αξία των δευτερογενών πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 25
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προωθεί την αναθεώρηση των 
κριτηρίων απονομής του οικολογικού 
σήματος προκειμένου να συνδεθεί το 



AM\1270519EL.docx 19/101 PE740.728v01-00

EL

σήμα αυτό με προϊόντα που έχουν 
υποβληθεί σε τουλάχιστον τρεις 
οικονομικά σημαντικές διαδικασίες 
σύμφωνα με σαφή κριτήρια 
βιωσιμότητας που καθορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ. αναγνωρίζει τη σημασία της 
οργάνωσης και της εφαρμογής 
εναρμονισμένης εποπτείας της 
εσωτερικής αγοράς, σε συνδυασμό με 
ειδικούς τελωνειακούς ελέγχους για την 
πρόληψη της εισαγωγής παραποιημένων 
και/ή μη ασφαλών κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων χωρίς την απαραίτητη 
πιστοποίηση που απαιτείται ρητά για 
όσους παράγουν και δραστηριοποιούνται 
εντός της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλίζονται τόσο οι καταναλωτές όσο 
και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 26
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ενθαρρύνει τη χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών, ιδίως οπτικών 
ινών, και υποστηρίζει τη μετατροπή των 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων από δαπανηρό υλικό διάθεσης 
σε νέες πρώτες ύλες που παράγουν αξία·

Or. en

Τροπολογία 27
Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ασυνεπής και κοντόφθαλμη ρύθμιση, η 
οποία επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τον 
ενωσιακό κλάδο κλωστοϋφαντουργίας, σε 
συνδυασμό με την πανδημία COVID-19 
και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας, απειλεί σοβαρά την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα που σέβονται τα 
όρια του πλανήτη, καθώς πολλές 
ακατάλληλες υποχρεώσεις αυξάνουν 
δραστικά το κόστος, ιδίως για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι επίσης 
σημαντικό να καλυφθούν τα νομοθετικά 
κενά εντός του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της 
ΕΕ, όπου το κόστος της αδράνειας θα 
ήταν δυσανάλογα υψηλό μακροπρόθεσμα, 
και να θεσπιστούν σχετικοί στόχοι για τον 
σκοπό αυτό, όπως στόχοι για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και των επικίνδυνων χημικών ουσιών, και 
για την ελαχιστοποίηση της έκλυσης 
μικροπλαστικών, μεταξύ άλλων σε 
νανομορφή, στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 28
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον 

2. τονίζει ότι ένα φιλόδοξο 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την 
προώθηση της καινοτομίας στην ενιαία 
αγορά και, συνακόλουθα, για την τόνωση 



AM\1270519EL.docx 21/101 PE740.728v01-00

EL

επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας, απειλεί σοβαρά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πρόσθετους 
κανονισμούς μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν 
βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς 
οι πολλές υποχρεώσεις αυξάνουν 
δραστικά το κόστος, ιδίως για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις·

της ανταγωνιστικότητας μιας 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
ευθυγραμμισμένης με τη συμφωνία του 
Παρισιού· τονίζει ότι η διαρκώς 
αυξανόμενη ρύθμιση, η οποία επηρεάζει 
άμεσα και έμμεσα την 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της ΕΕ, 
συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων της ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη 
θέση όσον αφορά την υιοθέτηση 
πρακτικών βιωσιμότητας και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς για 
την προώθηση κυκλικών και βιώσιμων 
επιχειρηματικών μοντέλων, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ, 
ιδίως οι ΜΜΕ, βασίζονται ήδη σε 
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η 
επικέντρωση στην επιστροφή, την 
επισκευή ή την επαναχρησιμοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 29
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον 
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας, απειλεί σοβαρά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πρόσθετους 
κανονισμούς μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν 
βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς 
οι πολλές υποχρεώσεις αυξάνουν 
δραστικά το κόστος, ιδίως για τις μικρές 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πρόσθετους 
κανονισμούς που προωθούν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως για τις 
ΜΜΕ που αποτελούν βασική κινητήρια 
δύναμη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν τη χρήση πιο 
βιώσιμων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, όπως τα λινά και η κάνναβη, 
των οποίων η παραγωγή και η 
τεχνογνωσία έχουν χαθεί μετά από 
δεκαετίες πολιτικών μετεγκατάστασης· 
ζητά, το καθεστώς διευρυμένης ευθύνης 
του παραγωγού (ΔΕΠ) να στηρίζει τις 
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και μεσαίες επιχειρήσεις· δραστηριότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στη διαχείριση των μεταχειρισμένων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
παρέχοντας τοπικές θέσεις εργασίας και 
κατάρτιση, ώστε να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες 
επαναχρησιμοποίησης στην ΕΕ, καθώς η 
χωριστή συλλογή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων θα είναι υποχρεωτική από την 
1 Ιανουαρίου 2025·

Or. en

Τροπολογία 30
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να δοθεί 
η δέουσα βαρύτητα στις υποχρεώσεις 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για 
την προστασία των υπεργολάβων και των 
ενδιάμεσων μεταποιητών·

Or. en

Τροπολογία 31
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
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Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα την κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία της ΕΕ, σε συνδυασμό με την 
πανδημία COVID-19, την αύξηση των 
τιμών των βασικών προϊόντων και της 
ενέργειας, τον επιθετικό πόλεμο της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις αθέμιτες 
εμπορικές συμπεριφορές των χωρών 
εκτός της ΕΕ, απειλεί σοβαρά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· ζητά να σταθμιστούν επαρκώς οι 
υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού για τη διασφάλιση των 
υπεργολάβων και των ενδιάμεσων 
μεταποιητών·

Or. en

Τροπολογία 32
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
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επιχειρήσεις· επιχειρήσεις· ζητά να σταθμιστούν 
επαρκώς οι υποχρεώσεις διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού για τη 
διασφάλιση των υπεργολάβων και των 
ενδιάμεσων μεταποιητών·

Or. en

Τροπολογία 33
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι πολλές 
υποχρεώσεις αυξάνουν δραστικά το 
κόστος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την πανδημία COVID-19 και τον επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
απειλεί σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πρόσθετους κανονισμούς 
μόνο εάν διευκολύνουν βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα και βελτιώνουν 
την ανταγωνιστικότητα του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 34
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ρύθμιση, η οποία επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τον ενωσιακό κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 

2. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της 
ΕΕ βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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την πανδημία COVID-19 και τον 
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας, απειλεί σοβαρά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πρόσθετους 
κανονισμούς μόνο εάν αυτοί διευκολύνουν 
βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς 
οι πολλές υποχρεώσεις αυξάνουν 
δραστικά το κόστος, ιδίως για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις·

εφαρμόσουν κανονισμό που θα αποφεύγει 
τις επιβαρύνσεις και θα διευκολύνει 
μάλλον τη μετάβαση προς βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα και μια δίκαιη 
μετάβαση για τους εργαζομένους, όπως 
επίσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
προγράμματα ευαισθητοποίησης για τους 
καταναλωτές σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
επιπτώσεις της βιομηχανίας 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, καθώς 
και τη βιώσιμη κατανάλωση και τις 
έξυπνες επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 35
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητά την αναθεώρηση των 
κριτηρίων απονομής του οικολογικού 
σήματος προκειμένου να συνδεθεί το 
σήμα αυτό με προϊόντα για τα οποία 
έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις 
οικονομικά σημαντικές διαδικασίες 
σύμφωνα με σαφή κριτήρια 
βιωσιμότητας που καθορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη 
οργάνωσης και εφαρμογής καλύτερης και 
εναρμονισμένης εποπτείας της 
εσωτερικής αγοράς. οι τελωνειακές και 
άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει 
να έχουν την εξουσία να αποτρέπουν την 
εισαγωγή παραποιημένων και/ή μη 
ασφαλών κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων χωρίς τις απαιτήσεις που 
απαιτούνται ρητά από όσους παράγουν 
και δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλίζονται και οι 
καταναλωτές και το περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 36
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
αποτελεσματικά χωριστούς στόχους για 
την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
υπογραμμίζει τις δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω της 
ανάπτυξης ισχυρών τομέων 
επαναχρησιμοποίησης και 
ανακυκλωσιμότητας στην ΕΕ· σημειώνει 
ότι 1.000 τόνοι κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων που συλλέγονται από μια 
κοινωνική επιχείρηση με σκοπό την 
επαναχρησιμοποίησή τους θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν έως και 35 θέσεις 
εργασίας, ουσιαστικά χωρίς δυνατότητα 
μετεγκατάστασης και σύμφωνα με 
πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς1a·
_________________
1a https://www.rreuse.org/wp-
content/uploads/04-2021-job-creation-
briefing.pdf

Or. en

Τροπολογία 37
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει την ανάγκη στήριξης των 
ΜΜΕ εντός του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για την 
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απομάκρυνση από τα γραμμικά 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις μη 
βιώσιμες πρακτικές· ζητά, ως εκ τούτου, 
τη δημιουργία ενός δικτύου 
περιφερειακών και εθνικών κόμβων 
καινοτομίας για τη στήριξη των 
εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ, στη διττή 
ψηφιακή και πράσινη μετάβαση· 
σημειώνει την ευκαιρία που μπορεί να 
προσφέρει εν προκειμένω το «Enterprise 
Europe Network»·

Or. en

Τροπολογία 38
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. αναγνωρίζει την απειλή που 
συνιστούν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
και τη βιωσιμότητα οι εισαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την παρακολούθηση 
και την εποπτεία της αγοράς προκειμένου 
να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις εταιρείες εκτός ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
δυνατότητες θέσπισης νέων αμοιβαία 
επωφελών εμπορικών συμφωνιών και 
ενίσχυσης των υφιστάμενων εμπορικών 
σχέσεων που μπορούν να διασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τη 
νομοθεσία της ΕΕ και να στηρίξουν 
περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη 
τόσο στην ΕΕ όσο και μεταξύ των 
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εμπορικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 39
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. εμμένει στην ανάγκη δραστικής 
μείωσης της χρήσης συνθετικών ινών, οι 
οποίες βασίζονται κυρίως σε ορυκτά 
καύσιμα και οδηγούν σε ρύπανση από 
μικροπλαστικά· σημειώνει περαιτέρω ότι 
η δεσμευτική απαίτηση σχεδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών 
στόχων για τη μείωση της σύνθεσης 
μεικτών υλικών, θα βοηθούσε την 
ανακυκλωσιμότητα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 40
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. τονίζει ότι θα πρέπει να 
αποφευχθεί κάθε δράση που θα μπορούσε 
να αυξήσει τη γραφειοκρατία για τους 
παραγωγούς και ζητά μεγαλύτερη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ στον εν λόγω 
τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 41
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλύσουν τη δυνατότητα 
παροχής σχετικής και οικονομικά 
αποδοτικής στήριξης σε τρίτες χώρες και 
προμηθευτές στις εν λόγω χώρες για την 
απαλλαγή των εφοδιαστικών αλυσίδων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, γεγονός που 
θα έχει θετική επίδραση και στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Tomas Tobé, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή των 
πολιτικών μεταξύ των μέτρων πολιτικής 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική της 
ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
και της πορείας μετάβασης, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο, 
εναρμονισμένο, συναφές και απρόσκοπτο 
νομικό πλαίσιο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με 
επαρκή χρόνο εφαρμογής για τις 
επιχειρήσεις· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την εναρμόνιση των 
εθνικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε 
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να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η 
προβλεψιμότητα για τους 
επιχειρηματικούς φορείς στην ενιαία 
αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 43
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οικολογικός σχεδιασμός, ψηφιακό 
διαβατήριο προϊόντος και επισήμανση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Or. en

Τροπολογία 44
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 ε. λαμβάνει υπό σημείωση την 
επέκταση του κανονισμού για τον 
οικολογικό σχεδιασμό πέραν των 
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει ότι το μεγάλο δυναμικό για 
πιο κυκλικά και βιώσιμα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έγκειται 
στη φάση σχεδιασμού των εν λόγω 
προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να προβεί 
σε διαβουλεύσεις με ερευνητικά ιδρύματα 
και σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη πριν από 
τον καθορισμό σαφών στόχων και 
μέτρων στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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για τον οικολογικό σχεδιασμό για 
διάφορες κατηγορίες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με 
βάση μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και 
κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους· 
υπογραμμίζει ότι οι στόχοι πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις δεδομένες διαφορές 
μεταξύ των διαφόρων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στις 
διαδικασίες παραγωγής τους και στη 
χρήση τους από τους καταναλωτές και 
ότι είναι τεχνικά εφικτοί σύμφωνα με την 
τεχνολογία αιχμής· ζητά επίσης μια 
μεταβατική περίοδο ώστε το 
οικοσύστημα να συμμορφωθεί με νέες 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
βασιζόμενες σε προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 45
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις 
πληροφόρησης και ιδίως επιδόσεων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προσεκτικά ώστε 
να διασφαλίζουν την τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά πτυχές όπως η 
λειτουργικότητα, η επεκτασιμότητα και η 
ασφάλεια του εφοδιασμού, η 
δημιουργικότητα του σχεδιασμού και η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, καθώς και η οικονομική 
προσιτότητα για τους καταναλωτές· 
τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης 
των συνεκτικών απαιτήσεων 
πληροφόρησης για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με τις 
λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του 
ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος (DPP), 
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σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προστασίας 
των δεδομένων, το εμπορικό απόρρητο 
και τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 46
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. αναγνωρίζει το μεγάλο ύψος των 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και, 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αυξήσουν εν 
προκειμένω τις χρηματοδοτικές τους 
προσπάθειες· αναγνωρίζει ότι η 
πρόσβαση, η ανταλλαγή και η 
επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται 
με το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ψηφιακή 
μετάβασή του·

Or. en

Τροπολογία 47
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ζ. τονίζει τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει το ψηφιακό διαβατήριο 
προϊόντος για να καταστεί δυνατή η 
μεγαλύτερη κυκλικότητα και τα νέα 
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επιχειρηματικά μοντέλα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
καθιστώντας τα δεδομένα πιο 
προσβάσιμα και διαφανή σε ολόκληρη 
την εφοδιαστική αλυσίδα· είναι 
πεπεισμένο για τις πιθανές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για εμπορική 
εκμετάλλευση που μπορούν να 
επινοηθούν μέσω του DPP λόγω των 
οφελών όσον αφορά τη διαφάνεια, την 
κατανόηση της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών, την ακρίβεια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, τη μείωση των 
αποβλήτων και την ορθή επεξεργασία 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για 
ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και 
επισκευή· ζητά, συνεπώς, την άμεση 
δημιουργία ενός πιλοτικού έργου, 
χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θα καθορίζει 
τα θεμελιώδη κριτήρια και τις ανάγκες σε 
υποδομές για το DPP·

Or. en

Τροπολογία 48
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 I. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες 
που παρέχονται από το ψηφιακό 
διαβατήριο προϊόντος πρέπει να είναι 
συναφείς, ακριβείς και 
επικαιροποιημένες, και ότι οι 
πληροφορίες μπορούν να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και αξιοποιήσιμες για τις 
αρχές, τους καταναλωτές και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά μήκος των 
εφοδιαστικών αλυσίδων· καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόσει σταδιακά το 
DPP με μεγαλύτερη περίοδο εφαρμογής 
για τις ΜΜΕ, και ιδίως για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
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τις ικανότητές τους, και να τις στηρίξει 
ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης 
συμμόρφωση με τον κανονισμό· καλεί 
περαιτέρω την Επιτροπή να βασίσει την 
υλοποίηση του DPP σε υφιστάμενες 
βάσεις δεδομένων, υποδομές δεδομένων 
και βέλτιστες πρακτικές ανταλλαγής 
δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθούν 
οι επικαλύψεις και ο περιττός διοικητικός 
φόρτος·

Or. en

Τροπολογία 49
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 ι. υπενθυμίζει ότι τα ζητήματα που 
αφορούν την αξιοπιστία και την 
επαληθευσιμότητα των δεδομένων, τη 
νομική ευθύνη για τα δεδομένα που 
δημοσιεύονται, την πρόσβαση σε 
δεδομένα για τις εταιρείες σε ολόκληρη 
την εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν 
ανοικτά έως σήμερα και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν αναλόγως από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις του DPP 
όσον αφορά τα δεδομένα με ιδιαίτερη 
προσοχή στις πληροφορίες που συνιστούν 
εμπορικό απόρρητο ή αφορούν 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Tomas Tobé, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 ι. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την προβλεπόμενη αναθεώρηση του 
κανονισμού για την επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ο 
οποίος θα πρέπει να εναρμονίσει όλο το 
περιεχόμενο των υποχρεωτικών ετικετών 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι όλοι οι 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τόσο 
σε υλική όσο και σε ψηφιακή ετικέτα και 
σε όλους τους τομείς επισήμανσης, 
μεταξύ άλλων για τη βιωσιμότητα και την 
κυκλικότητα, θεσπίζονται με σκοπό να 
διασφαλιστούν νομική σαφήνεια, 
χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις 
εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, και ότι οι 
πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες, 
ευανάγνωστες και συγκρίσιμες για τους 
καταναλωτές και τις σχετικές 
επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω και να 
διευκολύνει τη διαδικασία ταξινόμησης 
για την υποβολή αιτήσεων για νέες 
ονομασίες σύνθεσης ινών για νέα και 
ξεχωριστά υλικά·

Or. en

Τροπολογία 51
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως 
κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου για 
τις εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως 
λόγω των υφιστάμενων τεχνολογικών και 
φυσικών περιορισμών στην παραγωγή 

3. αναγνωρίζει την ουσιαστική 
ανάγκη να επιτευχθεί ένα πλήρως κυκλικό 
επιχειρηματικό μοντέλο για τις 
κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες, ιδίως 
μέσω ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
και τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της 
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και την ανακύκλωση, όπως η χρήση 
χημικών ουσιών, η έλλειψη κυκλικού 
σχεδιασμού, τα κενά ψηφιοποίησης και οι 
ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού·

στήριξης βιώσιμων διαδικασιών 
παραγωγής και ανακύκλωσης, όπως η 
μείωση των χημικών ουσιών, η ανάπτυξη 
βιώσιμων και τοπικών παραγωγών, όπως 
το μαλλί και η κάνναβη, φιλόδοξοι 
κοινωνικοί στόχοι, η ενίσχυση του 
κυκλικού σχεδιασμού, τα κενά 
ψηφιοποίησης και οι ανάγκες αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης του 
εργατικού δυναμικού· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι η παραγωγή ενδυμάτων 
από ανακυκλωμένες φιάλες δεν συνάδει 
με το κυκλικό μοντέλο για τις φιάλες 
PET· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση της Επιτροπής να 
απαγορευθεί η καταστροφή των μη 
πωληθέντων ή επιστρεφόμενων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, στο 
πλαίσιο του κανονισμού για τον 
οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα 
προϊόντα, και ζητά να αξιοποιηθεί το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ως 
εργαλείο για την υποχρεωτική 
γνωστοποίηση και υποβολή στοιχείων 
σχετικά με τις μη πωληθείσες και τις 
επιστραφείσες ποσότητες· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να καλυφθούν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, 
δεδομένου ότι τα περισσότερα είναι 
θυγατρικές·

Or. en

Τροπολογία 52
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
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ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού·

ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
εισαγωγή μέτρων φορολογικής 
επιδότησης για προϊόντα που 
συμμορφώνονται με οικολογικά πρότυπα 
επιτρέπει στους παραγωγούς να 
ενισχύσουν τα περιβαλλοντικά βιώσιμα 
μέτρα παραγωγής, διατηρώντας 
ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών και 
στηρίζοντας την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας την επανεγκατάσταση της 
μετατοπισμένης παραγωγής στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 53
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού·

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού· 
τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν μέτρα 
φορολογικής επιδότησης για προϊόντα 
που πληρούν οικολογικά πρότυπα, ώστε 
να μπορούν οι παραγωγοί να διατηρούν 
περιβαλλοντικά βιώσιμες διαδικασίες 
παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα 
ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών και 
στηρίζοντας την αξιακή αλυσίδα με την 
προώθηση της μετεγκατάστασης της 
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μετατοπισμένης παραγωγής στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού·

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού· 
τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν 
κίνητρα για προϊόντα που πληρούν 
οικολογικά πρότυπα, ώστε να μπορούν οι 
παραγωγοί να στηρίζουν περιβαλλοντικά 
βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής, 
διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικά 
επίπεδα τιμών και στηρίζοντας την 
αξιακή αλυσίδα, προωθώντας την 
επανεγκατάσταση της μετατοπισμένης 
παραγωγής στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
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αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού·

αφορά την επίτευξη ενός πλήρως κυκλικού 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού· 
απαιτούνται ειδική χρηματοδότηση, 
κατάλληλα ποσοτικά πρότυπα και νομικά 
κίνητρα για τη μετατροπή του τομέα σε 
έναν πραγματικά βιώσιμο και ανθεκτικό 
τομέα και για τη διασφάλιση της 
βιομηχανίας και των θέσεων εργασίας 
στην Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει 
στήριξη για την πρόσβαση σε καθαρή και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 56
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις όσον 
αφορά την επίτευξη ενός πλήρως 
κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου για 
τις εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας, ιδίως 
λόγω των υφιστάμενων τεχνολογικών και 
φυσικών περιορισμών στην παραγωγή και 
την ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού·

3. αναγνωρίζει την επιτακτική 
ανάγκη να επιτευχθεί μια πλήρως 
κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες 
και θετική για το κλίμα ευρωπαϊκή 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία το 
αργότερο έως το 2050, ιδίως λόγω των 
υφιστάμενων τεχνολογικών και φυσικών 
περιορισμών στην παραγωγή και την 
ανακύκλωση, όπως η χρήση χημικών 
ουσιών, η έλλειψη κυκλικού σχεδιασμού, 
τα κενά ψηφιοποίησης και οι ανάγκες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, 
και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ως 
μοχλό για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης με την πρόληψη της 
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δημιουργίας αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 57
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι περίπου 60 χημικές ουσίες σε 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ 
θεωρούνται καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή1a. χαιρετίζει το όραμα της 
Επιτροπής για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα που δεν περιέχουν τις πλέον 
επικίνδυνες χημικές ουσίες έως το 2030 
και τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει 
την παρουσία επικίνδυνων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του 
κανονισμού REACH· τονίζει ότι, 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το 
όραμα, ο κανονισμός REACH πρέπει να 
αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν· 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει την αναθεώρηση του 
κανονισμού REACH το αργότερο έως τον 
Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με τη 
δέσμευσή της·
_________________
1a Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών - Στρατηγική για τις 
ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη COM(2022) 141 final
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Or. en

Τροπολογία 58
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
κλάδου να ενστερνιστούν την 
πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους και τις αρχές της 
βιωσιμότητας, της αισθητικής και της 
ένταξης για τη μετάβαση του 
οικοσυστήματος, καθώς η σύνδεση της 
δημιουργικότητας, των τεχνών και της 
επιστήμης μπορεί να διευκολύνει την 
κοινωνική αποδοχή και να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των κεντρικών 
μελλοντικών προκλήσεων· υπογραμμίζει 
ότι η ελκυστικότητα των προϊόντων 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών 
και αποτελεί κατά συνέπεια προϋπόθεση 
για τη βιώσιμη μετάβαση της 
ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας· 
υπογραμμίζει τη μοναδικότητα του 
ευρωπαϊκού δημιουργικού τομέα στον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 59
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
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κλάδου να ενστερνιστούν την 
πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό 
Μπάουχαους και τις αρχές της 
βιωσιμότητας, της αισθητικής και της 
ένταξης για τη μετάβαση του 
οικοσυστήματος, καθώς η σύνδεση της 
δημιουργικότητας, των τεχνών και της 
επιστήμης μπορεί να διευκολύνει την 
κοινωνική αποδοχή και να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των μελλοντικών 
κεντρικών προκλήσεων με τη χρήση 
τεκμηριωμένης μεθοδολογίας 
σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 60
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος 
τομέας στην ΕΕ είναι σημαντικός 
αγοραστής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και διαθέτει σημαντική 
αγοραστική δύναμη στην αγορά· 
σημειώνει ότι, στο επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προτείνει 
ελάχιστα υποχρεωτικά πράσινα κριτήρια 
ή στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις σε 
τομεακές πρωτοβουλίες, χρηματοδότηση 
της ΕΕ ή ειδική ανά προϊόν νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 61
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι η 
κλωστοϋφαντουργία πρέπει να τηρεί 16 
ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, 
διάφορες μεθόδους εφαρμογής και εθνική 
νομοθεσία σε 27 κράτη μέλη· υπενθυμίζει 
ότι η μη εναρμονισμένη νομοθεσία οδηγεί 
σε κατακερματισμένη αγορά και 
γραφειοκρατικό φόρτο που αυξάνει τις 
δυσκολίες στον τομέα, ιδίως για τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκτιμά ότι οι επικείμενες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία της ΕΕ 
απαιτούν επίσης από την Επιτροπή να 
δρομολογήσει ειδική βιομηχανική 
συμμαχία της ΕΕ και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρήσης ενός σημαντικού 
έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
ώστε να καταστεί δυνατός ο ριζικός 
μετασχηματισμός του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 63
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3 α. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθεί μια ανοικτή προσέγγιση 
στην κυκλική οικονομία, ιδίως όσον 
αφορά την ανακύκλωση ανοικτού βρόχου, 
προκειμένου να αποφευχθεί μια 
«προσέγγιση στεγανών» και να ευνοηθούν 
η έρευνα, η καινοτομία και η γόνιμη 
αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων 
βιομηχανικών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 64
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό για την επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών· καλεί την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
και να διευκολύνει τη διαδικασία 
ταξινόμησης για την υποβολή αιτήσεων 
για νέες ονομασίες σύνθεσης ινών για νέα 
και ξεχωριστά υλικά·

Or. en

Τροπολογία 65
Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Angelo Ciocca, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού 
ειδικών παραμέτρων για την παρουσία 
χημικών ουσιών σε ανακυκλωμένα υλικά·

Or. it
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Τροπολογία 66
Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
στήριξης και της ενίσχυσης της συλλογής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για 
επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 67
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή των 
πολιτικών μεταξύ των μέτρων πολιτικής 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική της 
ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
και της πορείας μετάβασης, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο, 
εναρμονισμένο, συναφές και απρόσκοπτο 
νομικό πλαίσιο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με 
επαρκή χρόνο εφαρμογής για τις 
επιχειρήσεις· παροτρύνει περαιτέρω την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την εναρμόνιση των 
εθνικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε 
να παρέχονται ασφάλεια δικαίου και η 
προβλεψιμότητα για τους 
επιχειρηματικούς φορείς στην ενιαία 
αγορά, ιδίως τις ΜΜΕ, και να 
υποστηριχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
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εμπορευμάτων· τονίζει ότι τα μέτρα 
πολιτικής θα πρέπει να αιτιολογούνται 
δεόντως από σημαντικό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 68
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπογραμμίζει ότι οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΕΕ για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα πρέπει 
να επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην 
επινόηση νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων ως το κύριο μέσο για τη 
διασφάλιση της συνεχούς ευρωπαϊκής 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας, π.χ. 
δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές 
καινοτομίες και στους νέους τύπους ινών, 
αντί να καταστήσουν απλώς τα σημερινά 
επιχειρηματικά μοντέλα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας πιο βιώσιμα, κάτι που 
περιορίζεται από τους νόμους της 
θερμοδυναμικής· είναι πεπεισμένο ότι η 
φύση και η λειτουργία της ένδυσης θα 
αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια, 
καθιστάμενες από μέρος της δημόσιας 
εικόνας σε κομμάτι της ζωής των 
πολιτών, π.χ. με την παροχή 
πληροφοριών στους καταναλωτές 
σχετικά με διάφορες πτυχές, π.χ. την 
κατάσταση της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 69
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος (DPP) 
ως αποφασιστικό εργαλείο για την 
κυκλικότητα και την κοινωνική 
δικαιοσύνη· το DPP θα πρέπει να 
ενδυναμώσει τους καταναλωτές στις 
βιώσιμες και κυκλικές επιλογές τους, να 
καταστήσει δυνατή την ιχνηλασιμότητα 
των χημικών ουσιών και να εξασφαλίσει 
ίνες απαλλαγμένες από τοξικές ουσίες, 
και να επιτρέψει την περαιτέρω 
επιβράβευση περισσότερο ηθικών, 
δίκαιων και βιώσιμων βιομηχανικών 
πρακτικών· θεωρεί ότι, ως συμπλήρωμα 
του DPP, στα προϊόντα πρέπει να 
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες σε 
αναλογική μορφή, ώστε οι καταναλωτές 
να μπορούν να κάνουν συνειδητές 
επιλογές όταν αγοράζουν αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 70
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπογραμμίζει το τεράστιο 
αναξιοποίητο δυναμικό των δημόσιων 
συμβάσεων για τη στήριξη κυκλικών 
μοντέλων και τοπικών εταιρειών με 
βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής· ζητά 
την εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη 
φιλόδοξου περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού κριτηρίου σε όλες τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας, σε συνδυασμό με 
την αρχή της εγγύτητας, στο πλαίσιο μιας 
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ευρύτερης αναθεώρησης για την αυστηρή 
αναγραφή του σήματος «Made in 
Europe», ενός δεσμευτικού οικολογικού 
σήματος της ΕΕ και υποχρεωτικών 
κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 71
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βελτίωσης της διαφάνειας και της 
ιχνηλασιμότητας στην 
κλωστοϋφαντουργία, ώστε να αυξηθεί η 
ικανότητά της να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικότερα τις αξιακές 
αλυσίδες, να εντοπίζει και να 
αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις των 
εργασιακών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, να καταπολεμά τα προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης και παράλληλα 
να υιοθετεί πιο βιώσιμα πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης· 
ταυτόχρονα, η ιχνηλασιμότητα δεν πρέπει 
να αποτελεί εμπόδιο στο εμπόριο, 
απαράδεκτο κόστος ή επιβάρυνση, ιδίως 
για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 72
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπενθυμίζει ότι οι εισαγωγές μη 
συμμορφούμενων προϊόντων που 
πωλούνται μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών και άλλων ψηφιακών 
υπηρεσιών είναι ευρέως διαδεδομένες, 
και καλεί τις εν λόγω πλατφόρμες, 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών, να 
διασφαλίσουν ότι τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
πωλούν συμμορφώνονται με το δίκαιο 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς διαθέτουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις και πόρους για τη 
διενέργεια επαρκούς παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 73
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η παρουσία επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
παρεμποδίζει τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης2a· υποστηρίζει, ως εκ 
τούτου, φιλόδοξους δεσμευτικούς 
στόχους για τη μείωση των επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα 
απόβλητά τους, καθώς και πλήρη 
ιχνηλασιμότητα και δημοσιοποίηση των 
χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
στις διαδικασίες παραγωγής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καθαρή 
ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων από την αρχή·
_________________
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2a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/739a1cca-6145-11ec-
9c6c-01aa75ed71a1

Or. en

Τροπολογία 74
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπογραμμίζει ότι μια κυκλική 
οικονομία για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και τα είδη ένδυσης είναι αυτή 
που δημιουργεί καλύτερα προϊόντα και 
υπηρεσίες για τους πελάτες, συμβάλλει σε 
μια ανθεκτική βιομηχανία και ωφελεί το 
περιβάλλον. Η ανακύκλωση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που 
αποτελεί σημαντικό μέρος της κυκλικής 
οικονομίας για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και τα είδη ένδυσης, έχει τη 
δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και να 
απελευθερώσει πολύτιμες εκτάσεις για 
άλλες χρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει 
εταιρείες, ενώσεις και πρωτοβουλίες 
όπως οι κόμβοι ReHubs που εφαρμόζουν 
σχέδια για την αύξηση της ανακύκλωσης 
και τη μείωση των αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 75
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 
κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διευρυμένη 
ευθύνη του παραγωγού για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, με 
οικολογική διαφοροποίηση των τελών για 
την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή 
αρχών οικολογικού σχεδιασμού για την 
επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και 
την ανακύκλωση στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της οδηγίας-πλαισίου για 
τα απόβλητα, και ιδίως για το γεγονός ότι 
σημαντικό μέρος των συνεισφορών στα 
προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού θα χρησιμοποιηθεί για μέτρα 
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 
και προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 76
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. τονίζει ότι η ευρεία χρήση 
επικίνδυνων χημικών ουσιών σε διάφορες 
διαδικασίες παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
επηρεάζει σοβαρά την υγεία των 
εργαζομένων· εφιστά την προσοχή στις 
ανησυχίες των χωρών παραγωγής 
τροφίμων εκτός της ΕΕ σχετικά με τις 
επιπτώσεις της ευρείας χρήσης έμμονων 
οργανικών ρύπων και 
υπερφθοροαλκυλιωμένων και 
πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών 
(PFAS) στον τομέα3a· ζητά αυστηρή 
ρύθμιση και επιβολή για τον περιορισμό 
της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στις διαδικασίες παραγωγής·
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_________________
3a https://www.unep.org/news-and-
stories/press-release/textile-producing-
nations-unite-reduce-chemical-waste

Or. en

Τροπολογία 77
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
τον στόχο του ευρωπαϊκού νόμου για το 
κλίμα (2021/1119) διευκολύνοντας 
τομεακούς διαλόγους και εταιρικές 
σχέσεις για το κλίμα, ώστε να αυξηθεί η 
τομεακή συμμετοχή της 
κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας στη 
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 78
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. επισημαίνει την ανάγκη να 
εισαχθούν προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών για επαναχρησιμοποίηση στις 
δημόσιες συμβάσεις, ιδίως για τα 
ενδύματα εργασίας και τα γουνοδέρματα·

Or. en

Τροπολογία 79
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Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 β (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Πορεία μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 80
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. αναγνωρίζει την πορεία 
μετάβασης ως σημαντικό βήμα για τον 
μετασχηματισμό του οικοσυστήματος 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην 
Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε 
σχεδόν δύο έτη μετά την επικαιροποίηση 
της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ 
για την οικοδόμηση μιας πορείας 
μετάβασης στο οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
τονίζει ότι η ταχεία ολοκλήρωση και 
υλοποίηση των δράσεων στήριξης για τις 
επιχειρήσεις είναι υψίστης σημασίας για 
να καταστεί δυνατή η βιώσιμη μετάβαση· 
τονίζει ότι οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με την πορεία 
μετάβασης θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, τις 
νομοθετικές δραστηριότητες που 
προβλέπονται στη στρατηγική της ΕΕ για 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τους 
στόχους της ανοικτής στρατηγικής 
αυτονομίας και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·
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Or. en

Τροπολογία 81
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. αναγνωρίζει τον ενεργοβόρο 
χαρακτήρα της παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω της 
συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και 
των διογκούμενων τιμών της ενέργειας· 
επικροτεί τα εθνικά και ενωσιακά μέτρα 
στήριξης για τη μείωση των τιμών της 
ενέργειας σε διεθνώς ανταγωνιστικό 
επίπεδο και, ως εκ τούτου, για τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη των 
παραγωγικών ικανοτήτων στην Ευρώπη, 
ώστε να παραμένουν βιώσιμες οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες χωρίς να 
διαταράσσουν τα κίνητρα απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές για αυτές· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη προώθησης της ενεργειακής 
απόδοσης σε ολόκληρη την αξιακή 
αλυσίδα των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων ως μέτρο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 82
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. θεωρεί ότι τα εν λόγω τέλη 
οικολογικής διαφοροποίησης θα πρέπει 
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να καταβάλλονται ανά προϊόν. 
υπενθυμίζει ότι τα τέλη οικολογικής 
διαφοροποίησης πρέπει να 
διαφοροποιούνται βάσει διαφορετικών 
κριτηρίων για τη βιωσιμότητα των 
προϊόντων και να ευθυγραμμίζονται με 
τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του 
κανονισμού ESPR·

Or. en

Τροπολογία 83
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. επαναβεβαιώνει τη σημασία της 
ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας ως 
εργαλείου για την υποστήριξη των 
τεκμηριωμένων επιλογών των πελατών 
σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 84
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εισαγωγή δεσμευτικών πληροφοριών στο 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος

Or. en
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Τροπολογία 85
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης 
του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα, 
κυρίως μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της σχετικής έρευνας· 
πιστεύει ακράδαντα ότι το ζήτημα της 
παγκόσμιας χρήσης νερού στην 
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, κυρίως μέσω της 
καλλιέργειας βαμβακιού, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα με αυξημένες 
προσπάθειες για έρευνα και καινοτομία, 
ιδίως για νέες μορφές ινών που απαιτούν 
λιγότερο νερό, καθώς και για την 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης του 
νερού στην παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
όλοι οι τύποι παραγωγής ινών να 
εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις που θα 
επιτρέπουν την κυκλική διαχείριση και 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 86
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Tomas Tobé, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. αναγνωρίζει τον ενεργοβόρο 
χαρακτήρα της παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω της 
συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και 
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των διογκούμενων τιμών της ενέργειας· 
επικροτεί τα εθνικά και ενωσιακά μέτρα 
στήριξης για τη μείωση των τιμών της 
ενέργειας σε διεθνώς ανταγωνιστικό 
επίπεδο και, ως εκ τούτου, για τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη των 
παραγωγικών ικανοτήτων στην Ευρώπη, 
ώστε να παραμένουν βιώσιμες οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες χωρίς να 
διαταράσσουν τα κίνητρα απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές για αυτές·

Or. en

Τροπολογία 87
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. υπογραμμίζει ότι οι πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως η προβολή 
ψευδοοικολογικής ταυτότητας και οι 
παραπλανητικοί ισχυρισμοί, είναι ευρέως 
διαδεδομένες στη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και ότι 
οι καλά τεκμηριωμένες επιλογές μπορούν 
να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης 
για ποιοτικά ρούχα, λιγότερο επιζήμια για 
το περιβάλλον και για μια εφοδιαστική 
αλυσίδα που σέβεται τους κοινωνικούς 
κανονισμούς και τις απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. εφιστά την προσοχή στις 
δυνατότητες που μπορεί να έχει ένα 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος (DPP) 
στην κλωστοϋφαντουργία, δεδομένου ότι 
μπορεί να χρησιμεύσει για την 
παρακολούθηση και την εποπτεία των 
απαιτήσεων πληροφόρησης, και 
υπενθυμίζει τη σημασία της διατήρησης 
τυποποιημένων κριτηρίων ανάλογα με τα 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 89
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης 
της αξιακής αλυσίδας των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της 
ΕΕ, η οποία συμβάλλει ενεργά στην 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα την υπερασπίζεται από 
εξωτερικές αθέμιτες πρακτικές, οι οποίες 
επίσης στρεβλώνουν την εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 90
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 στ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την προβλεπόμενη αναθεώρηση του 
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κανονισμού για την επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ο 
οποίος θα πρέπει να εναρμονίσει όλο το 
περιεχόμενο των υποχρεωτικών ετικετών 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι όλοι οι 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τόσο 
σε υλική όσο και σε ψηφιακή ετικέτα και 
σε όλους τους τομείς επισήμανσης, 
μεταξύ άλλων για τη βιωσιμότητα και την 
κυκλικότητα, θεσπίζονται με σκοπό να 
διασφαλιστούν νομική σαφήνεια, 
χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις 
εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, και ότι οι 
πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες, 
ευανάγνωστες και συγκρίσιμες για τους 
καταναλωτές και τις σχετικές 
επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι τα συστήματα 
επισήμανσης σχεδιάζονται κατά τρόπο 
ουσιαστικό για τους καταναλωτές όσον 
αφορά την κατανόηση της βιωσιμότητας 
και της κυκλικότητας ενός προϊόντος και 
αναπτύσσονται με βάση μια 
τεκμηριωμένη προσέγγιση, ώστε να 
διασφαλίζονται μετρήσιμο θετικό 
αντίκτυπο· καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω και να 
διευκολύνει τη διαδικασία ταξινόμησης 
για την υποβολή αιτήσεων για νέες 
ονομασίες σύνθεσης ινών για νέα και 
ξεχωριστά υλικά·

Or. en

Τροπολογία 91
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Tomas Tobé, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης 
του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα, 
κυρίως μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες 
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μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της σχετικής έρευνας· 
πιστεύει ακράδαντα ότι το ζήτημα της 
παγκόσμιας χρήσης νερού στην 
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, κυρίως μέσω της 
καλλιέργειας βαμβακιού, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα με αυξημένες 
προσπάθειες για έρευνα και καινοτομία, 
ιδίως για νέες μορφές ινών που απαιτούν 
λιγότερο νερό·

Or. en

Τροπολογία 92
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 στ. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της 
ηλεκτρονικής σήμανσης· Η εν λόγω 
ηλεκτρονική σήμανση θα μπορούσε να 
αξιοποιεί τις τεχνικές λύσεις που 
παρέχονται στο ψηφιακό διαβατήριο 
προϊόντος (DPP)· πιστεύει, ωστόσο, ότι η 
χρήση ενός DPP δεν θα πρέπει να 
παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
παρέχονται εμφανώς στο σημείο 
πώλησης·

Or. en

Τροπολογία 93
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3ε. θεωρεί ότι το «πράσινο ξέπλυμα» 
αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις 
ΜΜΕ που είναι πραγματικά 
προσηλωμένες σε οικολογικότερες 
διαδικασίες παραγωγής και είναι 
ιδιαίτερα παραπλανητικό για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 94
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 στ. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση του 
οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων σε μια κυκλική οικονομία 
παρουσιάζει επίσης σημαντικές 
δυνατότητες για τη δημιουργία νέων 
πράσινων θέσεων εργασίας με την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση του υφιστάμενου 
εργατικού δυναμικού· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων, 
ιδίως λόγω της αναγκαίας ψηφιακής 
μετάβασης της βιομηχανίας, η οποία 
δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά 
απαιτεί επίσης εργαζομένους υψηλής 
ειδίκευσης· καλεί επίσης την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγάλη 
προσοχή στη συγχώνευση της 
καλλιτεχνικής και τεχνολογικής 
κατάρτισης των εργαζομένων στο 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, αξιοποιώντας τις συνέργειες 
μεταξύ δημιουργικών και τεχνολογικών 
δεξιοτήτων, να προωθούν συνεχώς την 
κινητικότητα του ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
να διαφυλάσσουν την ευρωπαϊκή 



PE740.728v01-00 62/101 AM\1270519EL.docx

EL

πολιτιστική κληρονομιά των δεξιοτήτων 
χειροτεχνίας κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 95
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ζ. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διαθέτουν χωριστή 
υποδομή συλλογής για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την 1 
Ιανουαρίου 2025· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης και 
στήριξης της καινοτομίας ώστε η 
βιομηχανία να είναι έτοιμη να 
χρησιμοποιήσει τα συλλεγόμενα 
απόβλητα με τρόπους ανακύκλωσης, 
επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής και να 
διασφαλίσει την περιβαλλοντικά ορθή 
διαχείριση των συλλεγόμενων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει χωριστή συλλογή πριν από την 
1 Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να 
συγκεντρώσει βέλτιστες πρακτικές και να 
εντοπίσει πιθανά ζητήματα που 
σχετίζονται με την εναρμόνιση των 
πρακτικών διαλογής και συλλογής σε 
επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεωρήσουν τα 
κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα ως 
πρώτη ύλη, όταν έχουν υποβληθεί σε 
επαρκή εργασία ανάκτησης, για την 
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 96
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 στ. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με βάση 
την υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα της 
αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων 
των προμηθευτών και των πληροφοριών 
για τα εργοστάσια σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής (Cut Make Trim, πλύσιμο, 
βαφή, ύφασμα, βλάβες, τρίμματα και 
βυρσοδεψεία), καθώς και των χωρών 
εφοδιασμού για τα κύρια γεωργικά 
προϊόντα, σε συνδυασμό με 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
πληροφορίες· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, το υφιστάμενο πρότυπο που 
αναπτύχθηκε το 2021 από την 
Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη με τίτλο 
«Traceability and Transparency in the 
Textile and Leather Sector» 
(Ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια στον 
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των 
δερμάτων)· συνιστά την εφαρμογή 
κωδικού QR που θα κατευθύνει σε όλες 
αυτές τις πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 97
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ζ. επισημαίνει τις δυνατότητες του 
DPP να στηρίξει την πλήρη κάλυψη της 
αξιακής αλυσίδας παράλληλα με την 
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ισχύουσα νομοθεσία περί δέουσας 
επιμέλειας· καλεί την Επιτροπή να 
απαιτήσει από τις εταιρείες να 
χρησιμοποιούν το DPP για να 
δημοσιοποιούν και να υποβάλλουν 
πληροφορίες σε όλες τις εφοδιαστικές 
αλυσίδες τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να 
διαφοροποιούνται για διάφορες 
κατηγορίες χρηστών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 98
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ζ. επιμένει ότι το ψηφιακό 
διαβατήριο προϊόντος πρέπει να είναι 
φιλικό προς τον χρήστη, προκειμένου να 
προωθηθούν περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές των 
καταναλωτών, καθώς και 
επικαιροποιημένες και σύμφωνα με 
πρότυπα ανοικτών δεδομένων· σημειώνει 
ότι η ιχνηλασιμότητα αποτελεί ολοένα και 
περισσότερο ζήτηση από τους 
καταναλωτές· τονίζει περαιτέρω ότι η 
πλήρης ιχνηλασιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των σταδίων 
παραγωγής ινών, προμήθειας υλικών και 
παραγωγής, είναι καίριας σημασίας για 
την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
κυρώσεων και των απαιτήσεων δέουσας 
επιμέλειας, όπως καταδεικνύεται σε 
περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας 
στον τομέα του βαμβακιού στο 
Ουζμπεκιστάν, ή πιο πρόσφατα με 
καταναγκαστική εργασία των Ουιγούρων 
και κινεζικό «ξέπλυμα βαμβακιού» σε 
γειτονικές χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 99
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 ζ. ζητά μια εναρμονισμένη 
μεθοδολογία για την αξιολόγηση των 
προτύπων κάθε προϊόντος. θεωρεί ότι οι 
κανόνες για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων (PEFCR) θα 
πρέπει να παραμείνουν η βάση αναφοράς 
για τις εταιρείες προκειμένου να 
τεκμηριώσουν τους οικολογικούς 
ισχυρισμούς τους, αλλά θεωρεί ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει μια 
ρήτρα επανεξέτασης για τη θέσπιση 
άλλων πιθανών εναλλακτικών λύσεων 
ΑΚΖ ή τροποποιήσεων της υφιστάμενης 
μεθοδολογίας ως εναρμονισμένης 
μεθοδολογίας σε περίπτωση που 
αποδειχθούν πιο ολοκληρωμένες, ιδίως 
στον τομέα της απελευθέρωσης 
μικροπλαστικών και μικροϊνών, της 
βιοποικιλότητας, της δυνατότητας 
επισκευής ή της αποδοτικότητας των 
υλικών·

Or. en

Τροπολογία 100
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 ζ. επισημαίνει τον παγκόσμιο δείκτη 
δικαιωμάτων της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων (ITUC) ως καλό πρότυπο 
για τη μεθοδολογία του ψηφιακού 
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προϊόντος Passeport σχετικά με τα 
κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 101
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 θ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αναθεώρηση του κανονισμού για την 
επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ώστε να θεσπιστεί η 
υποχρεωτική δημοσιοποίηση άλλων 
ειδών πληροφοριών, όπως οι παράμετροι 
βιωσιμότητας και κυκλικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της «υλοποίησης»· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 
με σκοπό τη σημαντική μείωση του 
αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης 
της ΕΕ και την ένταξή τους εντός των 
ορίων του πλανήτη έως το 2050 στο 
πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά τομέα 
δεσμευτικών στόχων για το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο·1a

_________________
1a διατύπωση εγκριθείσας έκθεσης του 
ΕΚ, σημεία 7 και 25 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil
/popups/ficheprocedure.do?reference=202
0/2077 (INI) -l = en

Or. en

Τροπολογία 102
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left



AM\1270519EL.docx 67/101 PE740.728v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία, τόσο στους τομείς της 
επαναχρησιμοποίησης όσο και της 
ανακύκλωσης, είναι μία από τις πολιτικές 
για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της 
κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας της 
ΕΕ στην καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τη 
μετάβαση σε ίνες βιολογικής προέλευσης, 
στηρίζοντας ταυτόχρονα πιο βιώσιμες 
διαδικασίες παραγωγής, επινοώντας και 
στηρίζοντας την κυκλική παραγωγή, 
ιδίως την ανακύκλωση ινών σε ίνες2· 
επιμένει στην ανάγκη παροχής 
επιχειρησιακής και οικονομικής 
δημόσιας στήριξης για την ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων συλλογής και 
διαλογής για την αύξηση των τοπικών 
ικανοτήτων επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης· προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο τεχνολογικής διαλυτότητας στον 
τομέα της απόρριψης μικροπλαστικών· 
είναι της άποψης ότι οι εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να μειώσουν σημαντικά την 
ποσότητα των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων που κατασκευάζονται από 
συνθετικές ίνες και άλλα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ορυκτής 
προέλευσης·

_________________ _________________
2 Ό.π. 2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 103
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 
αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
την ΕΕ, όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητά τη δημιουργία ενός 
μακροπρόθεσμου θεματολογίου έρευνας 
και καινοτομίας της ΕΕ, εμπνευσμένου 
από την πορεία μετάβασης για το 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, προς την πλήρη σταδιακή 
κατάργηση των μη ανακυκλώσιμων και 
μη βιοαποικοδομήσιμων συνθετικών 
ινών, καθώς και προς μια πλήρως κυκλική 
ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία απαλλαγμένη από τοξικές 
ουσίες και θετική για το κλίμα έως το 
2050·

_________________
2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 104
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
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παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα· 
εφόσον η πρωτοβουλία αυτή δεν αυξάνει 
τον γραφειοκρατικό φόρτο για τους 
παραγωγούς, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η καλύτερη επικοινωνία σχετικά 
με τη βιωσιμότητα για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ·

_________________ _________________
2 Ό.π. 2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 105
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

4. υπογραμμίζει ότι ένα 
υποστηρικτικό για τις επιχειρήσεις 
περιβάλλον που προωθεί την έρευνα και 
την καινοτομία είναι καίριας σημασίας για 
τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς 
και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια 
πρωτοβουλία δεν οδηγεί σε περισσότερη 
γραφειοκρατία για τους παραγωγούς, 
επιτρέποντας στις πολύ μικρές και τις 
ΜΜΕ να γνωστοποιούν καλύτερα τη 
βιωσιμότητά τους·
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_________________ _________________
2 Ό.π. 2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 106
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου 
κλωστοϋφαντουργίας στην καινοτομία2, 
ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες ίνες, όπως 
οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με έξυπνα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καθώς 
και με ένα πραγματικά διαλειτουργικό και 
τυποποιημένο, φιλικό προς τις ΜΜΕ 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος, το οποίο 
παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση των εγκαταστάσεων, 
καθώς και περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πληροφορίες·

_________________ _________________
2 Ό.π. 2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 107
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου 
κλωστοϋφαντουργίας στην καινοτομία, 
ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες ίνες, όπως 
οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια 
πρωτοβουλία δεν οδηγεί σε περισσότερη 
γραφειοκρατία για τους παραγωγούς, 
επιτρέποντας στις πολύ μικρές και τις 
ΜΜΕ να γνωστοποιούν καλύτερα τη 
βιωσιμότητά τους·

_________________
2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 108
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής και 
ασφαλούς παραγωγής και ανακύκλωσης, 
καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών 
που προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
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έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα· έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

_________________ _________________
2 Ό.π. 2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 109
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση της ηγετικής θέσης του 
ενωσιακού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 
στην καινοτομία2, ιδίως όσον αφορά τις 
βιώσιμες ίνες, όπως οι ίνες βιολογικής 
προέλευσης, την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης, καθώς και 
την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, π.χ. με το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος ή τα 
έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

4. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας για να 
παραμείνει η κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία της ΕΕ πρωτοπόρος στην 
καινοτομία, ιδίως για τις νέες βιώσιμες 
ίνες, συμπεριλαμβανομένων των ινών 
βιολογικής προέλευσης, στην επινόηση 
και κλιμάκωση της κυκλικής παραγωγής, 
στις υψηλής ποιότητας τεχνολογίες 
αυτόματης διαλογής σύνθεσης και στις 
τεχνολογίες ανακύκλωσης και στην 
αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει 
η ψηφιοποίηση, π.χ. με το ψηφιακό 
διαβατήριο προϊόντος ή τα έξυπνα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

_________________
2 Ό.π.

Or. en

Τροπολογία 110
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
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στήριξης της επανεγκατάστασης της 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
μέσου για την προώθηση της 
επανεκβιομηχάνισης της ηπείρου και, 
επίσης, για τη συντόμευση των συνήθως 
πολύ μεγάλων εφοδιαστικών αλυσίδων 
που εμπλέκονται στην παραγωγή και τη 
διανομή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 111
Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Angelo Ciocca, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία ενός 
συστήματος ιχνηλασιμότητας που θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα στάδια 
παραγωγής του προϊόντος, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
αξιολόγηση της αγοράς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής 
του·

Or. it

Τροπολογία 112
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. σημειώνει ότι οι υποχρεωτικές 
απαιτήσεις για τη ρύθμιση της εξαγωγής 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων εκτός της ΕΕ πρέπει να 
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συνοδεύονται από ισχυρή στήριξη των 
τοπικών δραστηριοτήτων 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Angelo Ciocca, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς 
ανακτηθέντων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε τομείς 
εκτός του τομέα της ένδυσης, 
προκειμένου να επεκταθεί η 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών·

Or. it

Τροπολογία 114
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
φιλόδοξους και υποχρεωτικούς στόχους 
για τη μείωση του υδατικού 
αποτυπώματος της κλωστοϋφαντουργίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho



AM\1270519EL.docx 75/101 PE740.728v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη 
διαδικασία αυτή οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3 και της μεταποίησης4, 
αλλά ζητά μια ειδική σύμπραξη κοινού 
προγραμματισμού σε επίπεδο ΕΕ για την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 
καινοτόμων και βιώσιμων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. μια 
τέτοια σύμπραξη θα πρέπει να 
συγκεντρώνει και να επιταχύνει τις 
δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, 
πιλοτικής δοκιμής, επίδειξης και 
εκπαίδευσης σε τέσσερις στρατηγικούς 
τομείς, όπως η κυκλική, υπεύθυνη και 
βασισμένη στη βιοποικιλότητα 
οικονομία· ψηφιακές αλυσίδες 
μεταποίησης και εφοδιασμού· έξυπνα 
υλικά και προϊόντα υψηλών επιδόσεων, 
καθώς και προηγμένες ψηφιακές και πιο 
πράσινες δεξιότητες.

_________________ _________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

4 https://www.eitmanufacturing.eu/. 4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 116
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Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3 και της μεταποίησης4. 
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
«κόμβων κλωστοϋφαντουργίας» στην ΕΕ, 
δηλαδή καινοτόμων κόμβων αναγέννησης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
αποτελούνται από ερευνητικά κέντρα και 
εγκαταστάσεις διάθεσης για τη διαλογή 
και την ανάκτηση αποβλήτων πριν και 
μετά την κατανάλωση, μετατρέποντας τα 
απόβλητα σε αξία, δημιουργώντας 
παράλληλα νέες θέσεις εργασίας στους 
τομείς της κλωστοϋφαντουργίας·

_________________ _________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

4 https://www.eitmanufacturing.eu/. 4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 117
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3 και της μεταποίησης4. 
ζητά την ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, «κόμβων κλωστοϋφαντουργίας», 
δηλαδή καινοτόμων πόλων αναγέννησης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
αποτελούμενων από ερευνητικά κέντρα 
και εγκαταστάσεις διάθεσης, για τη 
διαλογή και την ανάκτηση των 
αποβλήτων πριν και μετά την 
κατανάλωση, τη μετατροπή των 
αποβλήτων σε αξία και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων.

_________________ _________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

4 https://www.eitmanufacturing.eu/. 4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 118
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3 και της μεταποίησης4. 
ζητά την ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, «κόμβων κλωστοϋφαντουργίας», 
δηλαδή καινοτόμων πόλων αναγέννησης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
αποτελούμενων από ερευνητικά κέντρα 
και εγκαταστάσεις διάθεσης, για τη 
διαλογή και την ανάκτηση των 
αποβλήτων πριν και μετά την 
κατανάλωση, τη μετατροπή των 
αποβλήτων σε αξία και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων.

_________________ _________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

4 https://www.eitmanufacturing.eu/. 4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 119
Marina Mesure
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3 και της μεταποίησης4. 
σημειώνει ότι η πρόκληση για την 
κλωστοϋφαντουργία της ΕΕ είναι η 
μικρότερη πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ 
από ό, τι η αντιμετώπιση της πιο 
κρίσιμης ανθρωπιστικής κρίσης, της 
κλιματικής αλλαγής, μέσω 
συγκεκριμένων στόχων μείωσης·

_________________ _________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

4 https://www.eitmanufacturing.eu/. 4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 120
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 

5. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για 
υλικά επόμενης γενιάς, ιδίως βιώσιμες 
ίνες, όπως ίνες βιολογικής προέλευσης, 
δέρμα φυτικής προέλευσης και 
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ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία 
μετάβασης για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη 
διαδικασία αυτή οι Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

βιοαποδομήσιμα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
μετάβαση σε μια βιώσιμη και 
αναγεννητική βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα για το 2030 και το 2050, και να 
στηρίξει την εφεύρεση και την 
κλιμάκωση των τεχνολογιών κυκλικής 
παραγωγής και ανακύκλωσης για τη 
μεγιστοποίηση της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

_________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.
4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 121
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3και της μεταποίησης4.

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
όπως μέσω της ομάδας 2 του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας· 
ζητεί τη δημιουργία ενός θεματολογίου 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που θα 
ευθυγραμμίζεται με την πορεία μετάβασης 
για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· τονίζει 
ότι το θεματολόγιο της ΕΕ για την έρευνα 
και την καινοτομία πρέπει να καλύπτει 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της 
κυκλικότητας στο οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
αυτή οι Κοινότητες Γνώσης και 
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Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(EIT) στον τομέα του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας3 και της μεταποίησης4.

_________________ _________________
3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

3 https://eit.europa.eu/eit-community/eit-
culture-creativity.

4 https://www.eitmanufacturing.eu/. 4 https://www.eitmanufacturing.eu/.

Or. en

Τροπολογία 122
Manuela Ripa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει το υψηλό δυναμικό 
της επιχειρηματικότητας του 
οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων της ΕΕ, το οποίο αποτελείται 
από πολλούς σχεδιαστές, εμπόρους 
λιανικής πώλησης και ΜΜΕ που 
προσφέρουν κυκλικά προϊόντα, και 
υποφέρει από τον μη βιώσιμο 
ανταγωνισμό από μεγάλες εταιρείες που 
εμπορεύονται προϊόντα γρήγορης μόδας· 
θεωρεί ότι το καινοτόμο και 
επιχειρηματικό δυναμικό του 
οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί 
επαρκώς εντός της κοινότητας 
καινοτομίας και καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια μελλοντική πρόκληση 
του Accelerator του ΕΣΚ σχετικά με 
ρηξικέλευθες καινοτομίες στον τομέα των 
πράσινων και καινοτόμων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της έρευνας 
Ι της ΕΕ πρέπει επίσης να συμβάλει στη 
βαθιά κατανόηση του φαινομένου της 
γρήγορης μόδας και των μοχλών για την 
αντιμετώπισή του από τη σκοπιά των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
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επιστημών.

Or. en

Τροπολογία 123
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει τη σημασία της έρευνας 
και της καινοτομίας σε βιολογικές λύσεις 
που θα χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα της 
κλωστοϋφαντουργίας, όπως το φινίρισμα, 
η στίλβωση στην παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και η 
προετοιμασία τους για 
επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση της 
χρήσης νερού και επιβλαβών χημικών 
ουσιών, καθώς και για τη διατήρηση των 
ινών κατά το πλύσιμο· τονίζει ότι η 
υιοθέτηση βιολογικών λύσεων βασίζεται 
σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που κάνει 
διάκριση μεταξύ χημικών και βιολογικών 
λύσεων, μεταξύ άλλων στις διαδικασίες 
έγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 124
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες και τις διαχειριστικές αρχές 
να αξιοποιήσουν πλήρως τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και το Μέσο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την 
αξιοποίηση του δυναμικού της 
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ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργικής 
βιομηχανίας μέσω της στήριξης 
επενδύσεων σε καινοτόμες λύσεις για την 
περαιτέρω ψηφιοποίηση και την 
απαλλαγή του τομέα από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, τη στήριξη των ΜΜΕ και τη 
στήριξη πρωτοβουλιών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο 
περιθώριο.

Or. en

Τροπολογία 125
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Matteo 
Adinolfi, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δημοσιεύσει, το συντομότερο δυνατόν, 
κανονισμό που θα περιέχει εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά κριτήρια για τον τερματισμό 
των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και ομαλότερη εμπορία 
των προϊόντων που προέρχονται από την 
ανάκτηση αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενθαρρύνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων 
προϊόντων και τη διάδοση καινοτόμων 
ερευνητικών πόλων για την αναγέννηση 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 126
Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δημοσιεύσει, το συντομότερο δυνατόν, 
κανονισμό που θα περιέχει ευρωπαϊκά 
κριτήρια για τον τερματισμό των 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και ομαλότερη εμπορία 
των προϊόντων που προέρχονται από την 
ανάκτηση των αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενθαρρύνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων 
προϊόντων και τη διάδοση καινοτόμων 
ερευνητικών πόλων για την αναγέννηση 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 127
Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εκδώσει, το συντομότερο 
δυνατόν, κανονισμό σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά κριτήρια για τον τερματισμό 
της σπατάλης κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, προωθώντας μια δυναμική 
και πολύτιμη εμπορία των προϊόντων που 
προέρχονται από την ανάκτηση των 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενισχύοντας έτσι τη χρήση 
ανακυκλωμένων προϊόντων και τη 
διάδοση νέων ερευνητικών πόλων για την 
αναγέννηση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 128
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
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Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι τα επικείμενα 
προγράμματα εργασίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους στόχους 
της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας, 
όπως ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ 
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 
στο αντίστοιχο θεματολόγιο της ΕΕ για 
την έρευνα και την καινοτομία για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα· επιπλέον, 
επισημαίνει ότι οι σχετικές προσκλήσεις 
θα πρέπει να βασίζονται στη 
διαρθρωτική δέσμευση των 
ενδιαφερόμενων μερών ολόκληρου του 
οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία 129
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Tomas Tobé, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να διαθέτουν χωριστή 
υποδομή συλλογής για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την 1 
Ιανουαρίου 2025· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης και 
στήριξης της καινοτομίας ώστε η 
βιομηχανία να είναι έτοιμη να 
χρησιμοποιήσει τα συλλεγόμενα 
απόβλητα με τρόπους ανακύκλωσης, 
επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής και να 
διασφαλίσει την περιβαλλοντικά ορθή 
διαχείριση των συλλεγόμενων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
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ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τα κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει χωριστή συλλογή πριν από την 
1 Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να 
συγκεντρώσει βέλτιστες πρακτικές και να 
εντοπίσει πιθανά ζητήματα που 
σχετίζονται με την εναρμόνιση των 
πρακτικών διαλογής και συλλογής σε 
επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεωρήσουν τα 
κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα πρώτη 
ύλη για την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 130
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. υπενθυμίζει ότι η καθαρότητα της 
εισροής σε υφάσματα καθορίζει επίσης 
την αποδοτικότητα και την οικονομική 
βιωσιμότητα της διαδικασίας 
ανακύκλωσης· ζητά μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στην ανθεκτικότητα 
και την κυκλικότητα των προϊόντων, με 
στόχο την αποφυγή της εκούσιας 
υποβάθμισης ενός πόρου και της 
ανάμιξής του με άλλα συστατικά εκτός 
από τη χρήση χημικών ουσιών που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στο τέλος του 
κύκλου ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 131
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επισημαίνει τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που συνδέονται με επενδύσεις 
στην έρευνα και ανάπτυξη για συνέργειες 
στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας με 
τον τομέα της τεχνολογίας και της 
υγειονομικής περίθαλψης για την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας ή τη χρήση 
νέων ινών που μπορούν να συμβάλουν 
στη βελτίωση της υγείας και της 
ευημερίας των καταναλωτών· στήριξη 
της φιλοδοξίας για ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη της θέσης της 
βιομηχανίας βιοεπιστημών της ΕΕ ως 
παγκόσμιου πρωτοπόρου.

Or. en

Τροπολογία 132
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. τονίζει την ανάγκη για άμεση 
χρηματοδότηση τόσο σε ενωσιακό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο για την έρευνα, την 
καινοτομία και την κλιμάκωση των 
υποδομών για υψηλής ποιότητας 
χειρωνακτική και αυτόματη διαλογή της 
σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα 
απόβλητα, να βελτιστοποιηθεί η 
ανακυκλωσιμότητα και να αυξηθεί η 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης· 
υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αποβλήτων 
είναι απαραίτητες για τον 
επαναπροσδιορισμό δευτερογενών 
πρώτων υλών στην οικονομία· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
εναρμονισμένων κριτηρίων 
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων και 
του ορισμού των αποβλήτων για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
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Or. en

Τροπολογία 133
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. υπενθυμίζει την ανάγκη 
προώθησης εναλλακτικών 
επιχειρηματικών μοντέλων που 
συμβάλλουν στη διασφάλιση του ότι τα 
είδη χρησιμοποιούνται περισσότερο και 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. στο 
πλαίσιο αυτό, ζητά να θεσπιστούν 
κίνητρα, όπως φορολογικές εκπτώσεις ή 
απαλλαγές, για τη στήριξη της 
επαναχρησιμοποίησης, των τομέων 
ενοικίασης, καθώς και των επιχειρήσεων 
που εστιάζουν στην παράταση της 
διάρκειας ζωής των ενδυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 134
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανακύκλωσης για την κυκλικότητα και τη 
μείωση των αποβλήτων, καθώς και ως 
πηγής πρώτων υλών για την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην 
Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθούν ισχυρά κίνητρα για 
ανακύκλωση που θα ενεργοποιούν την 
πλευρά της ζήτησης και θα δημιουργούν 
μια σταθερή και ανοικτή αγορά για τους 
ανακυκλωτές· υπενθυμίζει ότι για τη 
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δημιουργία ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
ανακύκλωσης, οι απαιτήσεις συλλογής, 
διαλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς 
αποβλήτων σε ολόκληρη την αξιακή 
αλυσίδα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με 
τις αναγκαίες επενδυτικές προσπάθειες· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
επενδύσεις τους σε τεχνολογίες 
ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
επέκτασης των υφιστάμενων μονάδων 
ανακύκλωσης, ιδίως σε τεχνολογίες 
μηχανικής και χημικής ανακύκλωσης που 
επιτρέπουν τον διαχωρισμό και την 
ανακύκλωση ανάμικτων υλικών· ζητά 
στο πλαίσιο αυτό να προσανατολιστεί η 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς την 
ανάπτυξη τεχνολογιών ανακύκλωσης 
έτοιμων για την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 135
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. επισημαίνει την ανάγκη 
δημιουργίας μιας πλήρως λειτουργικής 
και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
δευτερογενούς αγοράς πρώτων υλών που 
θα επιτρέπει στους παραγωγούς να 
κινούνται προς υψηλότερα ποσοστά 
ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα 
τους·

Or. en

Τροπολογία 136
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. υπογραμμίζει τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για επαναχρησιμοποίηση και 
επισκευή και τη συμβολή τους σε ένα πιο 
βιώσιμο και κυκλικό οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
τονίζει ότι η καινοτομία και η κλιμάκωση 
των επενδύσεων για αυτά τα 
επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος του θεματολογίου της 
ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 137
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. ζητά να αναπτυχθούν κίνητρα για 
τους καταναλωτές ώστε να επιτευχθούν 
υψηλότερα ποσοστά συλλογής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τα 
οποία παραμένουν πολύ χαμηλά εντός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. ζητά την ανάπτυξη «ευρωπαϊκών 
κόμβων κλωστοϋφαντουργίας», οι οποίοι 
θα συνδέουν καινοτόμα ερευνητικά 
κέντρα με εγκαταστάσεις συλλογής, 
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διαλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης, 
μετατρέποντας τα απόβλητα σε αξία και 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε 
κόμβους παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· 
τονίζει την ανάγκη άμεσης σημαντικής 
χρηματοδότησης για δράσεις καινοτομίας 
για την κλιμάκωση των έργων επίδειξης 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. ζητά προγράμματα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού και άλλα μέτρα 
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με 
σκοπό την παροχή κινήτρων για 
επενδύσεις σε λύσεις ανακύκλωσης 
οπτικών ινών και επενδύσεις στη διαλογή 
για επαναχρησιμοποίηση, με στροφή προς 
τοπικές λύσεις μόλις η τεχνολογία έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 140
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ζ. λαμβάνει υπόψη τα φυσικά όρια 
της ανακυκλωσιμότητας και της 
κυκλικότητας των υφιστάμενων ινών, 
που ορίζονται απλό τους νόμους της 
θερμοδυναμικής· τονίζει, στο πλαίσιο 
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αυτό, τη φιλοδοξία να απομακρυνθεί από 
την κλασική κλωστοϋφαντουργική 
βιομηχανία στην οποία κυριαρχούν το 
βαμβάκι και τα υφάσματα με βάση το 
πετρέλαιο, καλεί την Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία 
και τα ερευνητικά ιδρύματα, να συνεχίσει, 
να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει την 
έρευνα σχετικά με τις εγγενείς εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ της μετατροπής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε πιο 
ανθεκτικά και επαναχρησιμοποιήσιμα, 
ανακυκλώσιμα, επισκευάσιμα και 
απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες·

Or. en

Τροπολογία 141
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ζ. ζητά να αναπτυχθούν συστήματα 
που θα επιτρέπουν τη διαλογή στο σημείο 
συλλογής και την καινοτομία για την 
ανάπτυξη αυτοματοποιημένων 
μηχανισμών διαλογής·

Or. en

Τροπολογία 142
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 η. τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν, 
πέραν των υφιστάμενων ινών και 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η 
αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας 
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που σχετίζεται με την εφεύρεση νέων 
πρώτων υλών, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανακυκλωσιμότητα, να αρθούν οι 
περιορισμοί που θέτουν οι νόμοι της 
θερμοδυναμικής, να μειωθεί το 
αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και να 
μειωθεί η εξάρτηση από το έδαφος, το 
νερό και το πετρέλαιο για το οικοσύστημα 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· είναι 
πεπεισμένο ότι οι νέοι τύποι ινών και 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
συνδυασμό με ψηφιακές λύσεις θα είναι 
σε θέση να βελτιώσουν τη ζωή των 
πολιτών, π.χ. με την παροχή 
πληροφοριών για την υγεία στον χρήστη 
του προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 143
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 η. τονίζει την ανάγκη επενδύσεων σε 
υποδομές ανασύστασης, σε 
εγκαταστάσεις διαλογής και 
ανακύκλωσης, και εκτιμά θετικά τη 
δημιουργία κόμβων που μπορούν επίσης 
να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω τη 
διαδικασία ανακύκλωσης μειώνοντας το 
κόστος της εφοδιαστικής και 
εναρμονίζοντας τις διαδικασίες συλλογής, 
διαλογής και ανακύκλωσης.

Or. en

Τροπολογία 144
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 θ. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
τεχνητές ίνες, τόσο οι βιογενείς όσο και οι 
συνθετικές, εξακολουθούν να είναι 
απαραίτητες για την παραγωγή τεχνικών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
παράλληλα με πολλές άλλες κατηγορίες 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και,κατά συνέπεια, θα συνεχίσουν να 
διαδραματίζουν ρόλο στο οικοσύστημα 
όσον αφορά την ανθεκτικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την κυκλικότητα των 
προϊόντων· επισημαίνει ότι η έρευνα και 
η καινοτομία που απευθύνονται στις 
τεχνητές ίνες είναι απαραίτητες, μεταξύ 
άλλων για την ανακύκλωση της 
παραγωγής ινών από απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 145
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 θ. ζητά τη θέσπιση περισσότερων 
συνεργατικών ερευνητικών 
προγραμμάτων με τη συμμετοχή των 
τομέων της κλωστοϋφαντουργίας και της 
ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη 
όλων των ψηφιακών δυνατοτήτων της 
κλωστοϋφαντουργίας και της 
αυτοματοποίησής της· επιπλέον της 
στήριξης των αναδυόμενων συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· ζητά 
επίσης την ανταλλαγή αποτελεσμάτων για 
τον συνδυασμό συνεργειών·

Or. en
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Τροπολογία 146
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ι. ζητά τη στήριξη της έρευνας, της 
καινοτομίας και των επενδύσεων στον 
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας· τη 
διευκόλυνση της καινοτομίας στον τομέα, 
τόσο όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
υλικών με μικρότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και αυξημένη 
ανακυκλωσιμότητα, την αυτοματοποίηση 
των διαδικασιών συλλογής και 
ταξινόμησης, όσο και την καινοτομία 
στις διαδικασίες παραγωγής που 
ενσωματώνουν νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες στον σχεδιασμό πιο 
ελκυστικών και κυκλικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 147
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ι. τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
στήριξης της έρευνας και της 
χρηματοδότησης για τον χειρισμό της 
ρύπανσης από μικροπλαστικά από 
συνθετικά υφάσματα και μικροΐνες· καλεί 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα αυτό στην προβλεπόμενη 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με 
μέτρα για τη μείωση της απελευθέρωσης 
μικροπλαστικών στο περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 148
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ια. ζητεί να δοθούν κίνητρα για την 
ανάπτυξη λιγότερο ενεργοβόρων και 
υδροβόρων διεργασιών βαφής και 
φινιρίσματος, με αποφυγή της χρήσης και 
της έκλυσης επιβλαβών ουσιών, την 
ανάπτυξη βιώσιμων υλικών βιολογικής 
προέλευσης, την ανακύκλωση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
υψηλής αξίας και τη μεταφορά 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 149
Christian Ehler, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Tomas Tobé, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Niebler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ια. τονίζει τη σημασία της έρευνας 
για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων 
αντί της συμβατικής χρήσης χημικών 
ουσιών, την επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών 
επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
νερού κατά τη διαδικασία παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 150
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιβ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιβ. ζητά να ενθαρρυνθεί η καινοτομία 
σε λύσεις για την αναβάθμιση των 
πλαστικών από τους ωκεανούς ως 
πόρους για τη δημιουργία νέων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 151
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιγ. ζητά να αναπτυχθεί καινοτομία 
για την αποφυγή της απελευθέρωσης 
μικροϊνών στα στάδια του σχεδιασμού, 
της παραγωγής ή του πλυσίματος μέσω 
φίλτρων ή άλλων τεχνικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 152
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιδ. ζητά να εγκριθούν τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου για εύκολη επένδυση 
που συνιστά σημαντική συμβολή στην 
κυκλική οικονομία στην παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο 
πλαίσιο του κανονισμού ταξινόμησης για 
βιώσιμες επενδύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 153
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιε. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ στο 
οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων εμποδίζονται από την έλλειψη 
ειδικευμένων εργαζομένων και ότι το 
επάγγελμα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό 
για τους νέους· θεωρεί επομένως ότι 
απαιτούνται ειδικά σχέδια κατάρτισης 
και ανάπτυξης για την προσαρμογή στις 
νέες τεχνολογίες, με μεγάλες επενδύσεις 
στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση του προσωπικού, ώστε να 
διασφαλιστεί η καινοτομία στον εν λόγω 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 154
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιστ. σημειώνει ότι στην 
κλωστοϋφαντουργία σι γυναίκες συχνά 
αποκλείονται από τους χώρους λήψης 
αποφάσεων· καλεί τους εργοδότες στον 
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας να 
λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την 
εκπροσώπηση των γυναικών σε 
διευθυντικές και ηγετικές θέσεις, καθώς 
και σε θέσεις μεσαίου επιπέδου, και να 
διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των 
γυναικών στα όργανα διαβούλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 155
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιστ. ζητά εύκολες κατευθυντήριες 
γραμμές για την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση που επιτρέπει στις ΜΜΕ 
να μετασχηματίσουν τις βιομηχανίες 
τους, με ειδικά κίνητρα, χρονοδιάγραμμα, 
διαθεσιμότητα ειδικής κατάρτισης και 
εργαλειοθήκη για τις ΜΜΕ με σκοπό τη 
μείωση της πολυπλοκότητας· επιπλέον 
της χρηματοδότησης για την επίδειξη, τη 
μεταφορά τεχνολογίας και την 
απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 156
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιζ. τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει η 
εφαρμογή του κανονισμού για τον 
οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα 
προϊόντα στα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα που έχουν τον μεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και είναι τα 
ευκολότερα στην εφαρμογή του, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογικής σκοπιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 157
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιθ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ιθ. ζητά την προοδευτική θέσπιση 
μεθόδων μετασχηματισμού που θα 
επιτρέψουν στη βιομηχανία να 
προσαρμοστεί στις νομοθετικές 
απαιτήσεις, μειώνοντας παράλληλα το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 
αυξάνοντας τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, συλλογής και 
ανακύκλωσης· οι στόχοι θα πρέπει να 
βασίζονται στην προϋπόθεση ότι υπάρχει 
επαρκής ποσότητα δευτερογενών υλικών, 
ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την 
πρόσβαση σε αυτά τα δευτερογενή υλικά 
και ότι υπάρχει τεχνολογική 
σκοπιμότητα· οι στόχοι αυτοί μπορεί να 
είναι δυναμικοί και να επικαιροποιούνται 
όταν βελτιώνονται οι συνθήκες· και 
πρέπει να διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα της ανακύκλωσης ενόψει 
των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια και 
προοπτική·
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Τροπολογία 158
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 κ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιη. ζητά να εξαλειφθούν οι πιθανές 
επιβαρύνσεις για την ανάκτηση 
αποβλήτων που δεν μπορούν πλέον να 
χρησιμοποιηθούν στον 
κλωστοϋφαντουργικό τομέα, και να 
αναπτυχθεί καινοτομία για πιθανές 
χρήσεις τους σε άλλους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 159
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 κα (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιθ. υπογραμμίζει ότι η άμεση 
απαγόρευση της καταστροφής των μη 
πωληθέντων και επιστρεφόμενων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα 
πρέπει να επιβληθεί χωρίς καθυστέρηση 
στο πλαίσιο του κανονισμού για τον 
οικολογικό σχεδιασμό· καλεί τους 
κατασκευαστές να ανακατασκευάζουν ή 
να ανακυκλώνουν τα προϊόντα όταν δεν 
είναι κατάλληλα για τον τελικό 
καταναλωτή·

Or. en


